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I. Magyarország vetésszerkezetének megoszlása 

 

A hazai termőterület megoszlása a következő a KSH 2016-os adatai szerin: 

 

 
Forrás: KSH 
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Magyarország vetésszerkezetének a megoszlása a következőképpen alakult 2016-ban a KSH 

adatai szerint: 

 

 
Forrás: KSH 
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II. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termesztett növénykultúrák 

 

A KSH adatai szerint 2015-ben Szabolcs megye földterületének 42 %-át hasznosították szántó 

területként, ami az országos átlagtól elmarad. Ennek 5 %-a volt gyümölcstermő terület, mely 

az ország gyümölcstermesztésének harmadát adja.  

Legjelentősebbnek az almatermesztés mondható. 2014-ben az ország almatermesztésének  

62 %-a, míg meggytermesztésének 29 %-a innen származott.  

A teljes szántó terület 263 000 ha. Ennek 62 %-án gabonaféléket, (melyből 42 % kukorica és 

11 % búza) 19 %-án napraforgót termeltek a 2015-ös gazdálkodási évben. Az országos kukorica 

termés tizedét a megyében takarították be. Ezen kívül viszonylag magas a tritikálé területe is, 

mely az országos adatok 11 %-a. 

Gyümölcstermesztést tekintve az országos részarány a következőképpen alakul: alma 64 %, 

meggy 29 %, dió 26 %, szilva 24 %. 

 

III. Dohánytermesztés költség-jövedelem elemzése 

Magyarországon kétféle dohány termesztése folyik jelenleg, a mesterséges szárítású Virginia 

és a természetes szárítású Burley. A két féle dohány költség és jövedelem szerkezete eltér 

egymástól, így a következőkben az elemzésüket külön tárgyaljuk.  

 

3.1 Virginia, mesterséges szárítású dohány költség jövedelem elemzése 

A következőkben egy hektár Virginia dohány költség-jövedelem elemzését mutatjuk be. A 

magasabb befektetési költség különösen igaz a Virginia dohány esetében. Más 

növénytermesztési ágazatoknál a költségek 80 %-a anyag jellegű költség. A Virginia dohány 

esetében ez mintegy 30-40 %-ot tesz ki. Az anyagköltségeknek a legnagyobb hányadát a 

szárításhoz szükséges gáz teszi ki, mely a teljes anyagköltség közel fele. Az ágazat súlyos 

problémája, hogy a szárítóberendezések többségét ezelőtt 25-30 évvel állították működésbe, 

ezért az energia felhasználásuk a felújítások ellenére is pazarló.  A dohánytermesztés 

legnagyobb költségét az élő munkaerő költsége teszik ki, melyek jóval meghaladják más 

ágazatok élő munkaerő költségeit. Virginia dohány esetében az élő munka igény mintegy 600 

munkaóra körül alakul. Más szántóföldi kultúrák, mint például a kukorica, a teljes élő munkaerő 
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költség 1 %-ot tesz ki. Dohány esetében a szerkezetátalakítási program támogatását igénybe 

lehet venni, ha hektáronként 1000 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás igazoltan van és a 

járulék ez után be van fizetve. Ez a támogatás a személyi költségek 70 %-át fedezi. Ennek a 

kimagasló élő munkaerő igénynek köszönhetően a szakképzetlen munkaerő számára biztosít 

foglalkoztatottságot a dohánytermesztés, így ezért jelentős szerepet tölt be a szabolcsi régióban.  

Érdemes még kiemelni a befektetett tárgyi eszközök költségét, ahol főként a szárítókamrák és 

ezeknek az amortizációs és karbantartási költségeivel számolni kell, melyek speciálisak, az az 

más ágazatokban nem használhatóak.  

A jövedelem oldalt tekintve kalkulálnunk kell a hozamokkal és a minőséggel, mely a 

felvásárlási átlagárat fogja megadni. A dohány esetében a szabályozási és támogatási rendszer 

sajátosságából adódóan a termelési érték nagyobb része a támogatásból származik. A következő 

táblázatban az ULT Magyarország Kft. és Nyidoter Kft. költség-haszon kalkulációja látható a 

Virginia dohányok tekintetében. A táblázatban 2 t/ha mennyiségű dohány figyelembe vételével 

készült. A felvásárló cég által fizetett prémium figyelembe vételével 580 Ft/kg-os átlagárral 

készült a kalkuláció. Ebben az esetben a hozamérték (2 t dohány felvásárlási ára) 1,16 millió 

Ft. Ehhez hozzáadódik a terület alapú támogatás, mely 2018-ban 68 ezer Ft volt és a 

támogatások, melyek összesen 910 ezer Ft-ot tesznek ki. 
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1. táblázat Virginia dohány költség haszon elemzés 

KÖLTSÉGEK 

I. Anyagköltség 
összesen:                379 649,00     

II. Munkabér és közterhei 

Munkabér       600,0     óra/ha    1 000,00     HUF/óra        600 000,00     

Foglalkoztatásból adódó 
közterhek       500,0     Ft/nap         75,00     nap          37 500,00     

II. Bérjellegű költségek 
összesen:                637 500,00     

III Energia 

Elektromos energia 
(öntözés+szárítás)    2 010,0     kW/ha         42,00     Ft/kW          84 420,00     

III. Energia összesen:                461 820,00     

IV. Amortizáció 
összesen:              90 000,00     

V. Egyéb költségek 
összesen:            175 500,00     

Összes költség:         1 744 469,40     

BEVÉTELEK 

Átlagár                                                                580,00      HUF/100 kg 

Átlagtermés                                                                    2,00     t/ha 

Támogatások   

Értékesítési bevétel                                                      1 160 000,00      HUF/ha 

      

SAPS                                                            68 000,00      HUF/ha 

Szerkezet Átalakítás                                                         439 175,00       

Nemzeti Támogatás                                                         160 824,00      HUF/ha 

AKG     

De minimis                                                         310 060,00      HUF/ha 

Teljes árbevétel:                                                      2 138 059,00      HUF/ha 

Adózás előtti 
eredmény:                                                         393 589   HUF/ha 

 1069 HUF/kg 

 

3.2 Burley, természetes szárítású dohány költség jövedelem elemzése 

Burley dohány esetében a termesztési költségek az eltérő technológiából adódóan történnek. 

Kiemelkedő munkaerő igénye van ugyanis a fűzésnek. Ennek megfelelően az élő munkaerő 

költségek még magasabbak lesznek, mint a Virginia dohány esetében. A teljes költség több 

mint 50 %-át teszi ki, de kevésbé hatékony munkaerő esetében 60 % is lehet. A szárítási mód 

viszont nem igényel mesterséges energiát, így a szárítás költségei jelentősen elmaradnak a 

Virginia dohányhoz képest. A termelési költség a Burley esetében kb. 200 ezer Ft-al 
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alacsonyabb, mint a Virginia esetében, így kb. 1,5 millió Ft körül alakul. A Burley dohány 

potenciális termőképessége jóval nagyobb, átlagosan 2,5 t/ha termésmennyiséget tudnak a 

hazai nemesítésű fajták. A Burley dohányt töltődohányként használják, ezért felvásárlási ára 

elmarad a Virginia dohányétól. Itt 480 Ft-al számolhattunk 2018-ban. 2 t/ha fajlagos hozammal 

kalkulálva így az árbevétel 960 ezer Ft, mely a támogatásokkal kiegészítve meghaladja az 1,9 

millió Ft-ot.  

2. táblázat Burley dohány költség-haszon elemzés 

KÖLTSÉGEK 

I. Anyagköltség összesen:                301 824,00     

II. Munkabér és közterhei           

Munkabér                 900,0     óra/ha 
   
900,00     HUF/óra        810 000,00     

Foglalkoztatásból adódó 
közterhek                 500,0     m.nap/ha 

   
120,00     nap          60 000,00     

II. Bérjellegű költségek 
összesen:                870 000,00     

III. Energia összesen:                  96 000,00     

IV. Amortizáció összesen:                  90 000,00     

V. Egyéb költségek 
összesen:                170 500,00     

Összes költség:             1 528 324,00     

BEVÉTELEK 

Átlagár               480,00            HUF/100 kg 

Átlagtermés                   2,00           to/ha 

Értékesítési bevétel        960 000,00            HUF/ha 

            

SAPS           68 000,00            HUF/ha 

Szerkezet Átalakítás        246 850,00             

Nemzeti Támogatás        353 150,00            HUF/ha 

AKG           

De minimis        310 060,00            HUF/ha 

            

Teljes árbevétel:     1 938 060,00            HUF/ha 

Adózás előtti eredmény: 409 735  HUF/ha 

 969 HUF/kg 
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IV. Alternatív növénykultúrák termesztésének költség jövedelem elemzése 

A következő fejezetekben, néhány a szabolcsi régióban termesztett növény költség jövedelem 

elemzését mutatjuk be, melyek alternatívaként szerepelhetnek a dohánytermesztéssel szemben. 

Az elemzések az Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2017 tanulmánya alapján készült. 

4.1 Kukoricatermesztés költség-jövedelem elemzése 

A kukoricatermesztés mezőgazdaságunk alapvető ágazata. Már az 1990-es évektől kezdődően 

1 millió ha felett termesztik hazánkban. A kukoricánál a költségeket tekintve az egyes években 

változóak lehetnek, 250-300 ezer Ft között is mozoghat, mely a termeléshez felhasznált 

anyagok árváltozásaitól függ. Nem hanyagolható el a ráfordítások mennyiségének változása, 

ami szoros kapcsolatban áll az időjárással összefüggő hozamváltozással. Példa a 2014-es 

csapadékos év, amikor a 9 t/ha átlagtermésnek betakarítási és szárítási költségei növekedtek. A 

költségeket tekintve a vetőmag, növényvédőszer (gyomirtószer) és a műtrágya adja a 40 %-át. 

A gépi költségek 21 %-ot tesznek ki. A maradék 39 % pedig az általános költségeket, az 

esetleges földbérleti díjat, munkabér járulékait és az amortizációt tartalmazza. Kukoricánál 

általánosságban elmondható, hogy a többletköltség nem feltétlenül jelent alacsonyabb termelési 

értéket, hiszen ez többlettermést jelenthet számunkra. Kukorica esetében az önköltség igen 

változatos lehet, mivel a termés ingadozás mértéke igen nagy.  A következő táblázat a 2014-es 

2015-ös év eredményeit mutatja be.   

3. táblázat Kukorica költség-jövedelem elemzése, 2014-2015, Forrás: AKI, 2017 

Megnevezés 2014, (1 ha) 2015 (1 ha) 

Átlaghozam 9,05 t 6,64 t 

Termelési költség 284 737 Ft 275 098 Ft 

Önköltség 31 478 Ft/t 41 440 Ft/t 

Értékesítési ár 40 383 Ft/t 42 753 Ft /t 

Fajlagos jövedelem 8 905 Ft/t 1 3113 Ft/t 

Ágazati eredmény 156 802 Ft 74 605 Ft 

  

Megjegyzés: A fajlagos jövedelem nem tartalmazza a terület alapú támogatás mértékét, ezt az 

ágazati reménynél számoltuk el.   



STP – G12.2 Alternative crop income comparsion 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
9 

 

4.2 Almatermesztés költség-jövedelem elemzése 

Hazánk adottságai a mérsékelt égövi gyümölcsök termesztésére kedvezőek. A világ 

gyümölcspiacán éles verseny alakult ki ezért hazánkban nagy hátrány lehet a nagy 

mennyiségben jelen lévő elöregedett, régi ültetvények mértéke. Az új telepítésű, intenzív 

ültetvények bizonyítják, hogy Magyarországon is lehet világszínvonalú, versenyképes 

gyümölcstermesztést folytatni. A gyümölcstermesztés hazánkban alacsony hányaddal bír a 

mezőgazdasági földterületeket tekintve (1,7 %). Gyümölcstermesztésen belül az 

almatermesztés aránya a legnagyobb.  

Az almánál a költségek az egyes években szintén nagymértékben változhatnak. Az AKI 

tanulmánya alapján az egyes évek során 880 – 1 031 ezer Ft/ha költség között mozogtak. A 

kiadások 45-60 %-át a növényvédőszerek és az élő munkaerő jelenti. Az egyéb költségek 22-

36 % körül vannak, melyek az ültetvények értékcsökkenését, az általános költségeket és a 

fölbérleti díjat is. A gép költségek 15-16 %-ot míg a talaj tápanyag utánpótlása 2-4 %-os 

költséget tesz ki. Tesztüzemi adatok alapján elmondható, hogy az ültetvények termésátlaga igen 

nagy ingadozást mutathat az egyes évek során, sőt az előállítási költségek is nagyban 

változhatnak. Másik meghatározó tényező, hogy az egyes években a felvásárlási átlagárai akár 

3-74 % eltérést is mutattak. Tehát a döntő tényező mindig az, hogy a fajlagos költségek és az 

értékesítési árak mellett a termelők milyen mértékű jövedelmet képesek realizálni. 

Megfigyelhető, hogy a termésátlag javulására az értékesítési átlagár akár 40 %-al is csökkenhet 

az egyes évek során.  

4. táblázat Alma költség-jövedelem elemzése, 2014-2015, Forrás: AKI, 2017 

Megnevezés 2014, (1 ha) 2015 (1 ha) 

Átlaghozam 26,76 t 25,63 t 

Termelési költség 976 246 Ft 1 031 116 Ft 

Önköltség 36 484 Ft/t 40 237 Ft/t 

Értékesítési ár 31 342 Ft/t 54 380 Ft/t 

Fajlagos jövedelem -5 142 Ft/t 14 143 Ft/t 

Ágazati eredmény 104 861 Ft 503 371 Ft 
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4.3 Görögdinnye költség jövedelem elemzése 

A görögdinnye termesztés szintén nagy kézi munkaerő igényt igényel, ezért a termesztési 

költségek ennél az ágazatnál is igen magasak lesznek. Dinnye termesztés esetében elmondható, 

hogy a nagyobb ráfordítás nem minden esetben hoz nagyobb árbevételt. Az eltérő termesztési 

módok között árbevétel szempontjából eltérések vannak. Két elterjedt technológiát 

alkalmaznak a dinnyetermesztésben, az oltott és oltatlan technológiát. Oltatlan technológia 

esetében beszélhetünk helyrevetésről, vagy palántanevelésről is. A két technológia költségei 

közel azonosak, mivel ugyan drágább az oltott palánta, de kevesebb szükséges egy hektár 

területre. Az oltatlan palánta esetében azonban több növényvédelemre van szükség. A költségek 

másik nagy részét a vetőmag költségek teszik ki. Ez átlagosan 220-300 ezer Ft hektáronként, 

mely a teljes költségnek a 30 %-a, míg a munkabér a költségek 20 %-át teszik ki átlagosan a 

teljes ráfordításnak.  

Megnevezés 2014, (1 ha) 2015 (1 ha) 

Átlaghozam  41,77 t 37,74 t  

Termelési költség 986 155 Ft 1 104 173 Ft 

Önköltség 23 607 Ft/t 29 259 Ft/t 

Értékesítési ár 34 724 Ft/t 41 344 Ft/t 

Fajlagos jövedelem 11 117 Ft/t 12 085 Ft/t 

Ágazati eredmény 546 339 Ft 568 066 Ft 

 

V. Összefoglalás  

Összességében a fenti kalkulációk alapján látható, hogy az egy hektárról származó jövedelem 

a görögdinnye termesztés esetében volt a legmagasabb az AKI adatai alapján, de ezek az adatok 

a 2018-as évi eredményeket nem tükrözik hűen, hiszen az élő munkaerő költsége azóta 

jelentősen megemelkedett a dinnyetermesztésben, akárcsak az almatermesztésben, vagy 

minden egyéb kézi erőt igénylő ágazat esetében. Fontos kiemelni, hogy a dohánytermesztésben 

felhasznált élő munkaerő „kifehérített” minden előírt közteher megfizetése mellett, de ez a többi 

ágazatban nem garantált. Elmondható, hogy a legnagyobb jövedelem biztonságot a fenti 

kultúrák közül a dohánytermesztés adja, hiszen a felvásárlási szerződések rögzített, garantált 

árakat tartalmaznak, mely kiszámíthatóságot és értékesítési biztonságot nyújt a termelőnek. A 

minőségi követelményeknek megfelelően a megtermelt dohány teljes mennyiségét garantáltan 
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felvásárolja a szerződött partnerektől a termeltető cég. Az egyéb kultúrák során a piac olykor 

labilis és kiszámíthatatlan.  

 

VI. Megjegyzés 

Az aktuális piaci információkról az Agrár Kutató Intézet (AKI) weboldalán, lehet 

tájékoztatáshoz jutni az egyes kultúrákkal kapcsolatban a havonta megjelenő Piaci 

árinformációk című cikkekben. Ezen kívül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hetente 

megjelenő Piaci és árinformációk című kiadványa is hasonló adatokat tartalmaz. Továbbá a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) weboldalán is adatokhoz juthatunk az aktuális piaci 

helyzettel kapcsolatban.  

Hasznos linkek: 

https://www.aki.gov.hu/ 

https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:629/agrarpiaci_informaciok 

https://www.ksh.hu/ 

https://www.nak.hu/ 

https://www.nak.hu/szolgaltatasok/praktikus-informaciok/piaci-es-arinformaciok 

  

http://www.aki.gov.hu/
https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:629/agrarpiaci_informaciok
https://www.ksh.hu/
https://www.nak.hu/
https://www.nak.hu/szolgaltatasok/praktikus-informaciok/piaci-es-arinformaciok
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VII. Mellékletek 
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